
 

 

Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen 

fase 2, wijziging 2017 
 

Introductie 
Onlangs is er een wijziging voorgesteld op het ontwerptracébesluit aansluiting Europaweg. In het 

ontwerptracébesluit van 2014 is er alleen een westelijk verbinding met de Europaweg. In het 

ontwerptracébesluit van 2017 is er voorgesteld om ook een oostelijke aansluiting te maken zodat de 

Europaweg een volledige aansluiting heeft. De volledige aansluiting is altijd al een wens geweest, 

maar nu ook financieel haalbaar. 

  

 

Figuur 1 Impressie volledige aansluiting Europaweg op Ring Zuid 

Belangrijke redenen die worden gegeven voor de aanpassing is het creëren van logischere routes, 

betere bereikbaarheid stad vanuit het oosten en meer gebruik van de ringweg en dus minder door de 

wijken.  

Een nadelig gevolg van de aanpassing is echter een flinke toename van het verkeer op de Europaweg 

Noord.  



 

 

Tabel 1 Verwachte toename voertuigen op Europaweg in 2030 

Etmaalintensiteit Europaweg langs de Barkmolenstraat (deel Griffeweg – N7)  
Zonder project (2030) 27.500 motorvoertuigen Toename t.o.v. zonder project 
Tracé Besluit 2014 (2030) 32.500 motorvoertuigen +5000 (+19%) 
Gewijzigd Tracé Besluit 2017 (2030) 37.500 motorvoertuigen +10000 (+36%) 

 
In het originele Tracébesluit 2014 is er al een toename van 5000 voertuigen. Het Gewijzigd 
Tracé Besluit 2017 geeft mogelijk nog een extra 5000 voertuigen. Deze flinke toename baart 
mij als bewoner van de Barkmolenstraat zorgen. 
 

 
Figuur 2 Ligging Barkmolenstraat t.o.v. het stuk Europaweg tussen Griffeweg en Ring Zuid 

Zorgpunt 1 – Capaciteit van de Europaweg 
Op dit moment is de Europaweg al een behoorlijk knelpunt. Zo staat er bijvoorbeeld op een groot 

aantal dagen veel verkeer stil tussen het kruispunt Griffeweg-Europaweg en de Ringweg oprit 

richting Drachten/Assen. Vaak blokkeert het stilstaande verkeer het kruispunt Griffeweg-Europaweg 

volledig waardoor ook andere wegen zoals Griffeweg en Sontweg vol lopen (zie ook de foto 

hieronder (Figuur 3)).  



 

 

 

Figuur 3 Dagelijkse file van Griffeweg-Europaweg kruizing naar oprit Ring richting Drachten/Assen (foto 20 april 2017 
16:30) 

Hoewel er in de nieuwe situatie geen overstekend verkeer meer is van bijvoorbeeld de Lübeckweg, is 

en blijft het stoplicht bij de oprit van Europaweg naar Ring Zuid een knelpunt. De fietseroversteek en 

verkeer dat vanuit de richting Boumaboulevard de Ring Zuid op wil in richting Drachten/Assen blijven 

namelijk bestaan. In deze context lijkt het onlogisch de toch al krappe capaciteit van de Europaweg 

tussen Griffeweg en Ring Zuid extra te belasten met verkeer dat naar het oosten wil door linksaf van 

de het noordelijke stuk Europaweg de Ring Zuid op te draaien. Dit verkeer kost een extra 

voorsorteer/opstel rijbaan die in het originele tracébesluit 2014 (dus zonder oostaansluiting) gebruikt 

had kunnen worden voor het vooropstellen van de vele malen grotere stroom voertuigen die 

rechtsaf in de richting Drachten/Assen wil.   

Het dient in ieder geval aanbeveling te onderzoeken of het (ook met het OWTB 2017) beter is om 

veel eerder dan in de huidige situatie twee rijbanen voor rechtsaf verkeer te reserveren door betere 

bewegwijzering, eventueel een ‘doorgetrokken’ streep en duidelijke reservering van rijstroken voor 

rechtsaf. Hierdoor onstaat er meer ruimte voor rechtsaf slaand verkeer richting Drachten/Assen.  Ik 

heb dit hieronder in Figuur 4 schetsmatig proberen te verduidelijken. 



 

 

 

Figuur 4 Verminderen van lengte file door verbeteren opstelvakken, wegmarkering, bewegwijzering 

Doordat er vanaf de richting centrum en UMCG naar het ‘oosten’ in het huidig tracébesluit 2 logische 

routes zijn en met het ontwerptracébesluit 2017 zelfs 3 dient het wellicht ook aanbeveling om langs 

de Griffeweg en op het stuk UMCG naar Europaweg variabele verkeersborden te plaatsen die 

dynamisch de reistijd richting ‘oosten’ aangeeft via de 2 meest logische routes, dus via ‘Sontweg-

Sontbrug’ of via Europaweg noord. Dit met als doel de Europaweg tussen Griffeweg en Ring Zuid niet 

te overbelasten .  

Zorgpunt 2 – Verkeer van ´de kantoren´ over de ventweg naar de Griffeweg 
In de kantoorgebouwen van TKP en Ordina werken veel mensen die graag met de auto naar het werk 

gaan. Door het wegvallen van de oprit naar de Ring bij het Winschoterdiep moet dit verkeer een 

andere route naar de Ring nemen.  

De projectgroep Ring Zuid heeft aangegeven dat de voorkeursroute voor dit verkeer via de 

Boumaboulevard is. Dit wordt echter niet afgedwongen en de route via de ventweg tussen de 

Barkmolenstraat en de Europaweg richting Griffeweg blijft bestaan in de huidige plannen.  

Er is echter geen enkele goede reden om deze route te behouden, ook voor de bewoners van de 

Barkmolenstraat is er weinig voordeel meer aan de ventweg, de snelle verbinding naar de Ring is 

immers verdwenen.  

Ik zou graag willen voorkomen dat er veel verkeer van de kantoren over de ventweg gaat rijden 

richting Ring en centrum. Maar ook dat de route gebruikt gaat worden als sluiproute vanaf de 

scholen, kantoren en winkels op de Boumaboulevard richting Griffeweg om zo binnendoor in de 

richting van het centrum danwel UMCG te gaan. Daarom stel ik voor de ventweg af te sluiten voor 

autoverkeer en enkel als fietsroute aan te houden. 



 

 

Dit biedt ook andere mogelijkheden die in de volgende zorgpunten worden toegelicht.  

 

Figuur 5 Ventweg afsluiten voor autoverkeer 

Zorgpunt 3 – Luchtkwaliteit 
Uit de modellen gepresenteerd door de projectgroep Ring Zuid blijkt dat in 2030 de luchtkwaliteit 

niet of nauwelijks verslechterd ten opzichte van de huidige situatie danwel de situatie met het 

tracébesluit 2014. In deze modellen is een sterke factor de verwachte algemene verbetering van de 

luchtkwaliteit en daarnaast het ´schoner´ worden van voertuigen.  

Het is echter nog geen 2030 en ook in de tussenliggende jaren zou het fijn zijn als de luchtkwaliteit 

goed blijft of verbeterd. Op dit moment ligt er een wijziging bestemmingsplan klaar om het mogelijk 

te maken meer woningen te bouwen in De Meeuwen (Barkmolenstraat) op het nu nog onbebouwde 

stuk. Dit stuk had altijd bestemming kantoren en dit wordt gewijzigd naar wonen.  

Ik denk dat de projectgroep Ring Zuid een positieve bijdrage kan leveren door in overleg te blijven 

met de Gemeente Groningen en aan te dringen op het verbeteren van de groenstrook tussen de 

Europaweg en de Barkmolenstraat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verhogen en verlengen van de 

huidige ‘bult’ en beplanten van deze bult met bijvoorbeeld bomen.  

In zorgpunt 2 heb ik aangegeven dat de ventweg afgesloten kan worden voor autoverkeer en enkel 

fietsverkeer toe te staan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ventweg minder breed hoeft te 

zijn. Ook deze vrijgekomen ruimte kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor maatregelen om de 

Barkmolenstraat langdurig goed leefbaar te houden.  



 

 

Zorgpunt 4 – Geluid 
Door de verwachte 10000 extra voertuigen (36% toename, zie Tabel 1) op de Europaweg neemt het 

verkeersgeluid toe. De projectgroep Ring Zuid wil dit in het ontwerptracébesluit 2017 compenseren 

door stiller asfalt op de Ring Zuid te leggen. Uiteindelijk wordt er dan een maximale toename van 

1.5dB voorspelt voor de Barkmolenstraat.  

Voorwaarden ontheffing 1996 

In 1996 is echter onder voorwaarden ontheffing gegeven van de (toen) geldende geluidsnormen om 

bebouwing van de Meeuwen (Barkmolenstraat) mogelijk te maken. Eén van de cumulatieve 

voorwaarden was dat er op de huidige hondenuitlaatstrook een gesloten rij kantoren zou worden 

gebouwd. Een andere voorwaarde was het aanbrengen van stil asfalt op de Europaweg. 

Aan de voorwaarde om kantoren te bouwen die als ware een geluidswal zouden vormen is in ieder 

geval niet voldaan. Gezien de huidige geplande wijziging naar wonen zullen deze kantoren er ook niet 

meer komen. Dit betekent dat er dus niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de ontheffing. Het 

toevoegen van nog eens 1.5dB geluid is dus al helemaal buiten de voorwaarden die in 1996 zijn 

gesteld.  

In deze context denk ik dat de projectgroep Ring Zuid samen met de gemeente met een beter plan 

moet komen om het extra geluid op te vangen en de situatie zelfs zo te verkrijgen dat de in 1996 

gestelde doelen gehaald worden en dus voldaan wordt aan de voorwaarden die voor de ontheffing 

gesteld zijn .  

De projectgroep Ring Zuid verschuilt zich op dit moment achter modellen die precies zo uitkomen dat 

er aan een theoretische norm wordt voldaan. Daarnaast wordt er ‘slechts’ serieus gekeken naar de 

gevolgen in een gebied van 300 meter om de Ring Zuid heen. De projectgroep heeft aangegeven 

gedurende de voorlichtingbijeenkomsten dat de Europaweg en de gevolgen op de Europaweg in die 

zin buiten de verantwoordelijkheid ligt van de projectgroep Ring Zuid. Er wordt verwezen naar de 

gemeente in dit geval. Ik denk dat er echter een samenwerking moet zijn met de gemeente. Want 

ook in deze context kan je denken aan het verbeteren van de ‘bult’ en groenstrook tussen de 

Barkmolenstraat en de Europaweg.  Of zoals ook eerder aangegeven het gebruiken van de ruimte op 

de ventweg als deze enkel voor fietsers toegankelijk wordt. Ook deze ruimte kan goed gebruikt 

worden voor bijvoorbeeld een geluidswal, extra groen of andere methoden om het extra geluid op te 

vangen.  

Andere maatregelen om geluid te minderen 

Op dit moment komt het meeste overlast van geluid op de Europaweg door 

- optrekkend en stoppend verkeer (file vorming) 

- snelrijdend verkeer (vooral motoren op een zomerse- of lentedagen) 

- zwaar verkeer (vracht- en bouwverkeer) 

Optrekkend en stoppend verkeer kan worden voorkomen door een zo goed mogelijke doorstroming 

te bewerkstelligen. Zoals in Zorgpunt 1 – Capaciteit van de Europaweg aangegeven helpt een extra 

5000 voertuigen vanwege een oostontsluiting niet in positieve zin bij de doorstroming. In ieder geval 

moet het plan een stuk beter onderbouwd worden op dit gebied met veel meer detail in hoe de 

verkeerstromen begeleid worden.  



 

 

Te snel rijdend verkeer kan worden voorkomen door bijvoorbeeld flitspalen te plaatsen langs de 

Europaweg. Dit heeft op bijvoorbeeld het Emmaviaduct elders in de stad een goed effect. 

Het echt lawaaige zware verkeer is vaak ook het zwaarst vervuilend verkeer. Om dit verkeer te weren 

kan aan maatregelen vergelijkbaar met bijvoorbeeld de milieuzones in Amsterdam en Utrecht 

gedacht worden.    

 

Met vriendelijke groet, 

Jelmer Spiekstra 

Barkmolenstraat 39 


